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Καψοράχη 2015....κάθε χρόνο και καλύτερα
Για 9η συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκαν στις 7, 8, 9 Αυγούστου οι τριήμερες
πολιτιστικές μας εκδηλώσεις.
Ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος αλλά η προσέλευση του κόσμου που στηρίζουν τον
Σύλλογό μας ήταν απίστευτη και πέρα από
κάθε προσδοκία.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή
7 Αυγούστου 2015 με έναν σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου από τον πρόεδρο του Συλλόγου μας
Κώστα Κουμπουλή ο οποίος ευχαρίστησε
θερμά τους φίλους μας που μας τίμησαν
με την παρουσία τους, δίνοντάς έτσι δύναμη και ενθουσιασμό να συνεχίσουμε πιο

του για την Μεγάλη συναυλία με τους, Γεράσιμο Ανδρεάτο, Σταμάτη Χατζηευσταθίου και Ειρήνη Τουμπάκη.
Για πρώτη φορά φέτος ο σύλλογός μας
επιχείρησε να κάνει ένα βήμα παραπάνω.... την πραγματοποίηση αυτής της συναυλίας η οποία είναι η πρώτη που έγινε
στο χωριό μας. Οι γνωστοί αυτοί καλλιτέχνες δέχτηκαν μετά χαράς και χωρίς κανέναν ενδοιασμό να μας ταξιδέψουν στο
έντεχνο ελληνικό τραγούδι.
Ακούσματα από άλλες εποχές έφταναν
μέχρι την αντίπερα μεριά της λίμνης. Ο κόσμος κατέκλυσε την πίστα και η συναυλία
παρατάθηκε κατά 2,5 ώρες επιπλέον.

EYTYXIA - ΑΛΗΘΕΙΑ-ΦΙΛΙΑ

Ευτυχία είναι μια στάση ζωής.
Είναι να εκτιμάς καθημερινά αυτά που
έχεις.
Είναι να βρίσκεις ενδιαφέρον στα πιο
απλά πράγματα.
Είναι να νιώθεις αέρας και να μη σε
ανασαίνει κανένας.
Είναι να μη μετανιώνεις ποτέ για λανθασμένες αποφάσεις, κακοτυχίες ή
αντιζηλίες στη ζωή σου.
Είναι... τόσο απλή και τόσο εύκολη η
ευτυχία όταν ξέρεις να της ανοίγεις τις
πόρτες της καρδιάς σου...
Ευτυχία είναι η κάθε στιγμή που ζεις
και σου μένει αξέχαστη.
Το αξέχαστο της ζωής είναι η ευτυχία
μας.
Ευτυχισμένη ζωή είναι η αλησμόνητη
ζωή, η μόνη αληθινή.
Δεν είναι τυχαίο που στα ελληνικά ηαλήθεια-είναι αυτό που δεν μπορούμε
να λησμονήσουμε.
Η ευτυχία είναι εύθραυστη και φευγαλέα, επειδή μπορεί να τη ζήση κανείς
μόνο σε ορισμένες στιγμές. Αν μπορούΣυνέχεια στην σελίδα 3

Πρόσκληση για ετήσια
τακτική Γενική Συνέλευση

δυναμικά.
"Αυτό το τριήμερο στην περιοχή μας
έχουμε γιορτή" ανέφερε ο Πρόεδρος του
συλλόγου μας και συνέχισε διασκεδάζουμε, αθλούμαστε, και προσπαθούμε να φέρουμε μέσα από τις εκδηλώσεις μας μια
νότα χαράς και αισιοδοξίας.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε μουσική
λαικοδημοτική βραδιά η οποία συνεχίσθηκε μέχρι αργά το βράδυ.
Το Σάββατο το πρωί πραγματοποιήθηκε θεία λειτουργία με αρτοκλασία στον
Ι.Ν.Αγίου Νικολάου στο Παλαιοχώρι. Μετά
την απόλυση οι παρευρισκόμενοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Παλαιοχωρίου και απόλαυσαν παραδοσιακά εδέσματα, που έφτιαξαν για το σκοπό αυτό οι
γυναίκες του χωριού.
Το Σαββατόβραδο που όλοι περίμεναν
έφτασε και ο Μούρτος έβαλε τα γιορτινά

Σελίδα 6,7

Οι καλλιτέχνες φεύγοντας δεν έκρυψαν
τον ενθουσιασμό τους τόσο απο το τοπίο,
το οποίο θεωρούν μοναδικό, όσο και απο
την φιλοξενία.
Την Κυριακή το απόγευμα παρά τα τερτήπια του καιρού πραγματοποιήθηκε ο κλασικός αγώνας δρόμου από την πλατεία του
χωριού μέχρι το Μούρτο.
Νικητές όλα τα παιδάκια που καρτερούν
κάθε χρόνο να πάρουν μέρος σε αυτή την
γιορτή. Οι μεγάλοι θα πρέπει να παραδειγματιστούν από τον ενθουσιασμό των
μικρών παιδιών και να έχουν ενεργή συμμετοχή στα δρώμενα του συλλόγου μας.
Η μυρωδιά της φρεσκοτηγανισμένης αθερίνας πρόδιδε ότι στο χώρο αυτό έχουμε
γιορτή. Στον τόπο μας γιορτάζουμε για
όποιο προϊόν μας δίνει η μητέρα φύση.
Η αθερίνα ήταν προσφορά από τους ψαράδες της λίμνης Ζαρκάδα Ηλία, Χρήστο
Συνέχεια στην σελίδα 6

Νέα από την Μακρυνεία
και όχι μόνο
w w w. m a k r i n i a n e w s . b l o g s p o t . g r
email: makrinianews@gmail.com

Εχοντας υπόψη το καταστατικό και την
από 8/10/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλούμε ετήσια
τακτική Γενική Συνέλευση των μελών
του Συλλόγου μας με θέματα:
1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, έγκριση πεπραγμένων 2015.
2. Εγκριση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής.
3. Εγκριση προϋπολογισμού 2016.
4. Συζήτηση για θέματα του χωριού μας.
Η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 13 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 4:00
μμ. στο ξενοδοχείο ΠΑΡΝΩΝ 3ης Σεπτεμβρίου 20 & Χαλκοκονδύλη 21 - Αθήνα
Σας γνωρίζουμε ότι δεν θα λάβετε πρόσκληση λόγω του οικονομικού κόστους
αποστολής της.
Ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθείτε
στην πρόσκλησή μας, γιατί θεωρούμε αναγκαία τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας προς τον σύλλογο. Ο
σύλλογος ανήκει σε όλους τους συγχωριανούς και καλό θα είναι ενωμένοι
όλοι μας να εργαστούμε για το καλό
του τόπου μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ο Γενικός Γραμματέας
Κουμπουλής Κων/νος Πλατανιάς Λ.Γιώργος

Καλό Φθινόπωρο
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ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

1.
2.
3.
4.

ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ
ΟΛΓΑ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ
ΛΕΤΣΑΣ
ΤΣΙΑΚΟΥ
ΤΣΙΑΚΟΥ

*Το ποσό εγγραφής έχει καθορισθεί σε 5,00 € Ευρώ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Συνδρ.'15
ΣΥΖ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Συνδρ.'15
ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Συνδρ.έως '15
ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
Συνδρ.'12,~'15
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛ. Συνδρ.'13,'14,'15
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνδρ.'12,~'15
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Συνδρ.'13,'14,'15
Συνδρ.'13,'14,'15

5,00 €
5,00 €
40,00 €
20,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €

ΛΕΤΣΑΣ
ΒΔΟΥΚΑΚΗ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ

ΔΩΡΕΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ΟΝΟΜΑ

ΒΔΟΥΚΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ
ΦΑΝΗ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΕΤΣΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΛΕΤΣΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΡΑΜΜΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΣΑΠΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΤΣΙΑΚΟΥ
ΟΛΓΑ
ΤΣΟΥΜΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΥΖ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΣΥΖ.ΦΩΤΙΟΥ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΟΣΟ
95,00 €
25,00 €
10,00 €
40,00 €
60,00 €
10,00 €
20,00 €
20,00 €
90,00 €
185,00 €
170,00 €
30,00 €
70,00 €
500,00 €
50,00 €
10,00 €
15,00 €
5,00 €
20,00 €

Ο Κώστας Μπαγιώργος του Βασιλείου και η Μαρία Γιακουμάκη
έφεραν στον κόσμο ένα κοριτσάκι στις 26 Σεπτεμβρίου 2015.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Κώστα και στην Μαρία να τους ζήσει.
Ο Αντώνης Μητσόπουλος του Κων/νου και η Αννα Ανδρικοπούλου
έφεραν στον κόσμο ένα αγοράκι στις 29 Σεπτεμβρίου 2015.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Αντώνη και στην Αννα να τους ζήσει.

Βαπτίσεις
Ο Κώστας Ζαρκάδας του Βασιλείου και η
Ευθαλία Μαύρη στις 6/6/2015 βάφτισαν την
κορούλα τους. Το όνομα της ΚΛΕΟΝΙΚΗ. Το
μυστήριο τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου
Πηγής στην Πάρο.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Κώστα και στην Ευθαλία να τους ζήσει.
Ο Ηρακλής Γκολφίνος και η Νία Βδουκάκη του Αποστόλου βάφτισαν τον γιό και την κόρη τους. Τα ονόματά τους Απόστολος και
Ειρήνη. Το μυστήριο τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης
του Σωτήρος στα Πετράλωνα
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Ηρακλή και στην Νία να τους ζήσουν.

Γάμοι
O Βαγγέλης Πιπεράς και η Ελένη Μπαγιώργου του Βασιλείου
ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 3 Οκτωβρίου 2015 στον
ΙΝ Αγίας Αναστασίας Περιστερίου.

Τα αναφερόμενα ποσά, αναλύονται σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο
τα καταβάλατε. Για παράδειγμα αν καταβάλλατε συνολικά 50,00 €, θα πρέπει να αθροίσετε τα ποσά που βρίσκονται δίπλα από το ονοματεπώνυμό
σας, στις συνδρομές, στις δωρεές κλπ.

Στείλτε τα άρθρα σας για δημοσίευση

1.
2.
3.
4.
5.

Οροι για την δημοσίευση άρθρων, επιστολών κ.λπ.
Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του συντάκτη - αποστολέα.
Να μην είναι υβριστικό, συκοφαντικό και να μην περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και αντιπαραθέσεις.
Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.
Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο και σε περίπτωση που
είναι χειρόγραφο να είναι καθαρογραμμένο.
Τα κείμενα ανεξάρτητα από τη δημοσίευση ή μη δεν επιστρέφονται.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γενήσεις
Ο Γιάννης Ντελαχάνης και η Αντιγόνη Τσιλιγιάννη του Γεωργίου
έφεραν στον κόσμο ένα κοριτσάκι στις 21 Ιουλίου 2015.
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχονται
στον Γιάννη και στην Αντιγόνη να τους ζήσει.

Τετραμινιαία ενημερωτική και
πολιτιστική έκδοση της Αδελφότητας
των απανταχού
Καψοραχιτών - Παλαιοχωριτών
Καψοράχης Μακρυνείας του Δήμου
Αγρινίου
του Ν.Αιτωλοακαρνανίας
“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”
Ν.Π.μη κερδοσκοπικό
Α.Φ.Μ.: 998545426
Χαλκοκονδύλη 21 - Αθήνα
Τηλ.: 6974 - 114 325
Για να πληρώστε την συνδρομή σας η
για να κάνετε κάποια δωρεά στο σύλλογο
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα μέλη του
Δ.Σ. προκειμένου να σας υποδείξουν τον
τρόπο πληρωμής.
Αριθμ.Λογ/σμού: Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος 080/296019-22
************

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Κουμπουλής Κων/νος
“Η εποπτεία και η ευθύνη της σύνταξης
ανήκει στο Δοικητικό Συμβούλιο.”
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Τσάντζαλος
Τσάντζαλος Λάμπρος
Γραφικές Τέχνες
Οπισθεν Δικαστηρίων
301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ
Τηλ: 2641-039483* Fax: 2641-039484

Το ΔΣ του συλλόγου μας, εύχετε στους νεόνυμφους
να ζήσουν ευτυχισμένοι.
Έφυγαν από κοντά μας
Στις 17 Μαίου 2015 η Ειρήνη Ζαρκάδα του Γεωργίου
το γένος Μπαγιώργου. Γεννήθηκε την 10η
Νοεμβρίου 1928 στην Καψοράχη. Ηταν παντρεμένη με τον Κωνσταντίνο Ζαρκάδα και απέκτησαν τρία παιδιά τον Γεώργιο τον Βασίλειο και την
Μαρία.
Στις 23 Αυγούστου 2015 ο Νίκος Βαγενάς του
Χρύσανθου και της Τσίας Πλατανιά με καταγωγή
από την Καψοράχη. Γεννήθηκε την 11η Ιουλίου
1961 στην Γαβαλού.
Ο αγαπητός σε όλους μας Νίκος έχασε την ζωή
του σε τροχαίο ατύχημα.
Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή τους.
Τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν στους οικείους τους
τα θερμά τους συλλυπητήρια.

Παράκληση προς τους αναγνώστες μας

Στην στήλη κοινωνικά δημοσιεύουμε κοινωνικά γεγονότα που συμβαίνουν σε συγχωριανούς και φίλους του χωριού μας. Σας παρακαλούμε
όπως μας κοινοποιείτε τις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις σας και να
αποστέλλετε και φωτογραφίες για να τις δημοσιεύουμε.
e-mail: info@kapsoraxi.gr - Τηλ.: 6974-114325
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σαμε να την απολαμβάνουμε αδιάκοπα, θα έχανε όλη την αξία της,
αφού μπορούμε να την αντιληφθούμε μονάχα ως αντίθεση. Ετσι,
έπειτα από μια εβδομάδα με συννεφιά, η ηλιόλουστη μέρα μας φαίνεται σαν θαύμα της Δημιουργίας.Κατά τον ίδιο τρόπο, αισθανόμαστε τη χαρά πιο λαμπερή όταν βγαίνουμε από τη θλίψη. Τα δύο συναισθήματα αλληλοσυμπληρώνονται και χρειάζονται το ένα το άλλο,
γιατί ούτε η μελαγχολία είναι αιώνια ούτε θα μπορούσαμε να υποφέρουμε εκατό χρόνια ευτυχία.
Το δράμα πολλών ανθρώπων που δε νιώθουν ικανοποιημένοι από
τη ύπαρξή τους, είναι ότι δεν έχουν καν σκεφτεί τί είδους ζωή θα
ήθελαν να ζήσουν. Και ο πρώτος λόγος για να πάψει κανείς να νιώθει χαμένος είναι να ξέρει, τουλάχιστον, πού θέλει και πού μπορεί
να φτάσει. Ετσι θα αποφύγει το άγχος και το στρες. Το στρες δεν το
δημιουργούν οι εξωτερικές περιστάσεις που βιώνουμε αλλά η ερμηνεία που δίνουμε στις περιστάσεις αυτές. Ισως το μυστικό της ευτυχίας να είναι αυτό – να πάψουμε να ανησυχούμε από παράγοντες
και στατιστικές που δεν εξαρτώνται από μας και να το ρίχνουμε πιο
πολύ στην πλάκα.
Η Αλήθεια είναι λευτεριά και δικαιοσύνη.
Οταν βλέπεις τα πράγματα όπως είναι, δεν υπάρχει κανενός είδους
διαφωνία ή συμφωνία.
Η τέχνη να βλέπεις είναι η μοναδική αλήθεια.
Η αλήθεια δεν θριαμβεύει ποτέ, απλώς οι αντίπαλοί της πεθαίνουν.
Είναι μια χώρα χωρίς μονοπάτια [δε χάνεται κανένας μέσα σ’ αυτή
τη χώρα].
Δεν καίγεται από τη φωτιά, ούτε πνίγεται από το νερό.
Δεν είναι η αλήθεια ιερή, ιερή είναι η αναζήτηση της αλήθειας του
καθενός μας.
Χωρίς περίσκεψη, χωρίς αιδώ, δεν είπαμε αλήθεια στη ζωή μας. Δε
σταματήσαμε στα λάθη μας. Και το χειρότερο… πιστέψαμε σ’ αυτά.
Είναι θλιβερό να μπαίνει κανείς στην επικράτεια του ψεύδους.
Το ψεύδος είναι ανάποδη αλήθεια.
Από τη στιγμή που γίνεσαι Αληθινός δεν μπορείς να ξαναγίνεις ψεύτικος. Μένεις έτσι για πάντα. Αν δεν μπορείς να πεις την αλήθεια,
δεν είσαι υποχρεωμένος να πεις ψέμα.
Οταν
λες την αλήθεια, έχεις και τούτο το καλό, ότι δεν έχεις ανάγκη να
θυμάσαι τί είπες.
Η Φιλία,όπως η φιλοσοφία και η τέχνη,δε μας είναι απαραίτητη για
να επιβιώσουμε,μας είναι απαραίτητη για να ζήσουμε. Μοιάζει με
τραπεζικό λογαριασμό.Δεν μπορείς μόνο να εισπράτεις.Πρέπει και
να καταθέτεις.
Η αληθινή φιλία τρέφεται από τον αμοιβαίο θαυμασμό και σεβασμό.
Διαλυμένη φιλία ίσως να μπαλώνεται, αλλά το μπάλωμα φαίνεται.
Μπορείς μόνο να απλώσεις χέρι φιλίας, δεν μπορείς να αναγκάσεις
τον άλλον να το πιάσει.
Η πραγματική φιλία είναι σαν την καλή υγεία, που εκτιμάται όταν
τελικά χαθεί.
Είναι σαν το σοφό βιβλίο και σαν το καλό κρασί. Ο χρόνος δεν την
παλιώνει. Αντίθετα της προσθέτει αξία.
Φίλος είναι αυτός με τον οποίον τολμάς να είσαι ο εαυτός σου.
Είναι αυτός που σου αφήνει χώρο και ελευθερία για να υπάρξεις.
Είναι αυτός που έρχεται όταν οι άλλοι σε εγκαταλείπουν.
Είναι αυτός που σε αφήνει να μιλάς όσο θες, αλλά απαντά σε ό,τι
έχει νόημα.
Αυτό που κάνει σημαντικές τις κουβέντες μεταξύ φίλων είναι η σιωπή.
Γιατί αυτό που μετράει δεν είναι αυτό που λέγεται, αλλά αυτό που
δε χρειάζεται να ειπωθεί.
Αν δεν μπορείς να παραμείνεις φίλος, δε σημαίνει πως πρέπει να
γίνεις εχθρός.
Υπάρχει ένας στοχασμός που εξηγεί πολύ καλά το μυστικό της φιλίας:
Μην περπατάς μπροστά από μένα, γιατί ίσως να μην μπορέσω να
σε ακολουθήσω.
Μην περπατάς πίσω από μένα, γιατί ίσως να μην ξέρω να σε οδηγήσω.
Περπάτα πλάι μου και θα είμαστε φίλοι.

Αριστούχος μοιράζεται το μυστικό της επιτυχίας του

Ο Καψοραχίτης Δημήτρης Μπρούτας γιός του αείμνηστου
καθηγητή Γιάννη Δ. Μπρούτα, είναι ασφαλώς ξεχωριστή
περίπτωση. Ολοι οι φοιτητές αξίζουν συγχαρητηρίων,
αλλά και οι πρωτιές να λέγονται.
Αρίστευσε στο λύκειο Αγρινίου απ' όπου αποφοίτησε ,
εισήχθη 7ος στην Ιατρική Σχολή που Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πριν από 6 χρόνια και
πήρε το πτυχίο ακριβώς στα
6 χρόνια με το μεγαλύτερο
βαθμό γι’ αυτό διάβασε τον
όρκο του Ιπποκράτη κατά τη
διαδικασία ορκωμοσίας του
τον περασμένο Ιούλιο!!
Ο όρκος του Ιπποκράτη είναι
ο όρκος που λαμβάνεται από
ιατρούς και αναφέρεται στην
ηθική εξάσκηση της ιατρικής.
Πιστεύεται πως ο όρκος γράφτηκε από τον Ιπποκράτη τον 4ο
αιώνα Π.Χ ή από έναν από τους μαθητές του.
Παρόλο που είναι περισσότερο ιστορικής και ηθικής αξίας, ο
όρκος θεωρείται ως τελετή περάσματος για αυτούς που ασκούν
την ιατρική.
Μιλήσαμε με το Δημήτρη και τον ρωτήσαμε για να μάθουμε
πώς αισθάνεται, και που οφείλετε αυτή η επιτυχία του.
Ποια ήταν τα συναισθήματά σου όταν ως ο πρώτος στη βαθμολογία διάβασες τον όρκο του Ιπποκράτη στην ορκωμοσία
της σχολής;
Χαρά και συγκίνηση
Να γυρίσουμε πίσω και να δούμε πότε μπήκαν οι βάσεις γι’
αυτό το αποτέλεσμα.
Με διάβασμα και στα 6 χρόνια της σχολής
Στο Λύκειο επίσης διάβαζες πολύ;
Αρκετά αλλά κυρίως τα μαθήματα που μου άρεσαν (Φυσική
και Μαθηματικά)
Εβγαινες, είχες εξόδους;
Ναι αλλά τον ελεύθερο χρόνο μου τον αφιέρωνα κυρίως στα
σπορ (Ποδόσφαιρο και γυμναστήριο)
Στο εξωτερικό σκέφτηκες να φύγεις;
Στο εξωτερικό θα φύγω ….τώρα ως προς την χώρα…. Γερμανία,
Αγγλία, Ελβετία ή Σουηδία… όπου βρεθεί η καλύτερη πρόταση
Τι ειδικότητα θα ακολουθήσεις;
Γενική χειρουργική το πιο πιθανό
Με τον μεγαλύτερο βαθμό διαβάζοντας τον όρκο! Τώρα πώς
προχωράς;
Οπως και πριν ….με δουλειά
Τι θα έλεγες στους μαθητές που δεν τα καταφέρνουν τόσο
καλά και τι θα έλεγες στους γονείς που έχουν στόχους για τα
παιδιά τους;
Οτι, το να αριστεύσεις στις Πανελλήνιες ή στο πανεπιστήμιο
δεν είναι το πιο σημαντικό στη ζωή…. όλοι κάνουμε την προσπάθεια μας και από εκεί και πέρα ότι έρθει… κι αν δεν έρθει
πάντα υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες…
Ευχόμαστε στον συγχωριανό μας Δημήτρη καλή επιτυχία
στα μελλοντικά σχέδια του και να είναι αχρείαστος σε όλους
μας.

Επιτυχόντες συγχωριανοί μας σε Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Γιαννέλος Γεώργιος του Αναστασίου * Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστημίου Πατρών
Χαρμπάς Ευάγγελος (Γιός της Λουκίας Βδουκάκη) * Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού-Logistics του Α.Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδος
Πλατανιά Δέσποινα του Γεωργίου * Τμήμα μηχανικών χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης Πολυτεχνείου Βόλου
Πολύζος Γεώργιος του Βασιλείου * Τμήμα Ηλεκτρονικών - Μηχανικών
του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας
********
Το ΔΣ του συλλόγου μας συγχαίρει τους επιτυχόντες για την εισαγωγή
τους στην Ανώτερη Εκπαίδευση και τους εύχεται καλές σπουδές.
Αν κάποιος συγχωριανός μας δεν βλέπει το όνομα του στους παραπάνω επιτυχόντες σε ΑΕΙ & ΤΕΙ παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσει
για να το δημοσιεύσουμε στο επόμενο τεύχος της εφημερίδας μας.

Φώτης Β. Λέτσας

MARISE
COSMETICS
ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
Αχαρναί Αττικής
Κουλάνη 16

Τηλ.: 210-2323635
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Η βία στο σχολείο και η αντιμετώπιση της

Κάποτε τα περιστατικά βίας και παραβατικότητας των ανηλίκων
αποτελούσαν κάτι τελείως άγνωστο για την ελληνική πραγματικότητα. Οι ανησυχίες των γονέων περιορίζονταν μόνο στην επίδοση
των παιδιών τους στα μαθήματα και ο χώρος του σχολείου ήταν για
αυτά εξίσου ασφαλής με το σπίτι τους.
Συγκλονιστικό Συγκλονιστήκαμε όλοι μας στο άκουσμα τις απίστευτης αγριότητας που επέδειξε ο νεαρός σπουδαστής σε σχολή
της Αθήνας που γεμάτος οργή επεχείρησε να δολοφονήσει τους
συμμαθητές του και μετά με ασύλληπτη αποφασιστικότητα αφαίρεσε με όπλο τη ζωή του σαν να μην την άντεχε άλλο. Από πού
άντλησε όλο αυτό το μίσος, τι τον ώθησε να το κάνει και γιατί αντιμετώπισε τη ζωή του με τόση απαισιοδοξία;
Τα τελευταία χρόνια όμως
παρουσιάζονται όλο και πιο
συχνά περιστατικά βίας και
παραβατικότητας
σε
Γυμνάσια, Λύκεια αλλά
πλέον και σε Δημοτικά σχολεία, γεγονός που συγκλονίζει και πανικοβάλλει πολλές
οικογένειες κυρίως των
μεγάλων πόλεων.
Οι οικονομικές ανισότητες,
οι καινούριες μορφές ψυχαγωγίας των παιδιών, ο έκδηλος ρατσισμός, η έλλειψη του απαραίτητου χρόνου των γονέων και τα λάθος πρότυπα είναι κάποιες από
τις αιτίες που ευνοούν παραβατικές συμπεριφορές των παιδιών και
δημιουργούν αυτό το πολυδιάστατο πρόβλημα που μέχρι πρότινος
ήταν παντελώς άγνωστο στην Ελλάδα.
Μαθητές και εκπαιδευτικοί μπαίνουν άλλοτε στη θέση του θύματος και άλλοτε στη θέση του θύτη, διότι πολλές φορές η άσκηση
βίας ξυπνάει την αντίδραση και την εκδικητική συμπεριφορά προκειμένου το θύμα να προφυλαχτεί και να σταματήσει το βασανιστήριο που υπόκειται, με αποτέλεσμα η βία να προκαλεί τη βία και
αυτός ο φαύλος κύκλος να εντείνει το πρόβλημα εις βάρος κυρίως
των παιδιών.
Και όταν μιλάμε για βία δεν εννοούμε μόνο τη σωματική, αλλά και
τη ψυχολογική και λεκτική βία, μορφές που κάποιες φορές είναι
πιο επιβλαβείς για το παιδί από τη σωματική, εφόσον επηρεάζουν
έντονα την ψυχοσύνθεσή του και τα σημάδια τους αργούν να επουλωθούν βασανίζοντας και προκαλώντας έναν μόνιμο φόβο στο
θύμα.
Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές γονείς και εκπαιδευτικοί γίνονται έρμαια αυτών των καταστάσεων, μη γνωρίζοντας πώς να καταπολεμήσουν ένα περιστατικό χωρίς να προκαλέσουν περαιτέρω
προβλήματα, όπως το στιγματισμό κάποιου παιδιού και την άδικη
επίρρηψη ευθυνών, γεγονός που πιθανόν να προκαλέσει μεγαλύτερα ξεσπάσματα θυμού και προβλήματα μεταξύ παιδιών και οικογενειών.
Η θέση του εκπαιδευτικού είναι πολύ λεπτή σε τέτοιες καταστάσεις και οφείλει να κινηθεί με διακριτικότητα και απόλυτη συνεργασία με τις εμπλεκόμενες στο περιστατικό οικογένειες.
Ομως σε πολλά σχολεία της χώρας, κυρίως όπου υπάρχει και ποικιλομορφία στο σύνολο των παιδιών, το φαινόμενο βρίσκεται σε
μεγάλη έξαρση και οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν καθημερινά
την αδιαφορία αλλά συχνά και την επίθεση των οικογενειών των
παραβατικών παιδιών, με αποτέλεσμα να μην καταφέρνουν να
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με επιτυχία. Γρονθοκοπήματα, απειλές με αιχμηρά αντικείμενα, ξεκαθάρισμα λογαριασμών με ραντεβού σε κάποια γειτονιά και γελοιοποίηση συνεσταλμένων παιδιών,
είναι κάποια μόνο από τα περιστατικά που συμβαίνουν καθημερινά στον ελληνικό σχολικό χώρο και προκαλούν το φόβο παιδιών και
γονέων.

Cyberbullying
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Πέρα όμως από τις γνωστές μορφές βίας, την εμφάνισή της έκανε μια
καινούρια μορφή στην Ελλάδα, μια ξενόφερτη «μόδα», το cyberbullying,
ένα είδος βίας που δυστυχώς μαστίζει τα περισσότερα σχολεία της
χώρας μας, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία ακόμη και σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας.
Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί πλέον απαραίτητο αξεσουάρ των μαθητών, το οποίο αποτελεί και το μέσο εκβιασμού και ξεφτιλισμού παιδιών, που τις περισσότερες φορές δεν γνωρίζουν καν ότι πρωταγωνιστούν σε φωτογραφίες και βιντεάκια, μέχρι που ενημερώνονται ότι
κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.
Αυτό όμως που πραγματικά σοκάρει, είναι το γεγονός ότι στο διαδίκτυο έχουν πλέον δημιουργηθεί και ομάδες, οι οποίες «προσηλυτίζουν» νέα παιδιά στην επικίνδυνη φάση της εφηβείας,
εκμεταλλεύονται τις ανησυχίες
και τα διάφορα συμπλέγματα
που διακρίνουν κάθε παιδί
σ’αυτήν την ηλικία και τα
ωθούν στην αυτοκτονία προτείνοντας θεαματικούς τρόπους που θα μπορούσαν να
δώσουν τέλος στη ζωή τους!
Πρωτοφανής λοιπόν η έκταση
της βίας στα σχολεία, και πλέον
γίνεται με τρόπους που γονείς και εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να
αντιληφθούν και να προλάβουν.

Πως λοιπόν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες
καταστάσεις που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν εντελώς έξω από την πραγματικότητά μας;

Ο έγκαιρος εντοπισμός του προβλήματος σίγουρα αποτελεί και το
μεγαλύτερο μέρος της λύσης του.
Από τη στιγμή που ο γονέας παρατηρήσει τα πρώτα σημάδια δηλαδή
σημάδια στο σώμα του παιδιού αρκετά συχνά, σε συνδυασμό με έντονες αλλαγές στη συμπεριφορά του, θα πρέπει να πλησιάσει το παιδί
με ψυχραιμία, και να συζητήσει μαζί του για το πώς πέρασε την μέρα
του στο σχολείο.
Είναι πολύ πιθανό, το παιδί να αποφύγει την κουβέντα, να απομακρυνθεί ή ακόμη και να αλλάξει συζήτηση. Συχνά, τα παιδιά που δέχονται βία ντρέπονται να εκμυστηρευτούν το πρόβλημά τους γιατί
φοβούνται πως ευθύνονται αυτά για το κακό αυτό και ότι θα δεχτούν
την επίπληξη του γονέα. Αυτό συμβαίνει συχνότερα όταν το παιδί
δέχεται βία από το δάσκαλο, έναν ενήλικα δηλαδή που σέβονται όλοι,
αλλά πολύ συχνά και όταν δέχεται βία από συμμαθητή του.
Ετσι λοιπόν, ο γονέας, εξοπλισμένος με μεγάλη υπομονή και γεμάτος
αγάπη, πρέπει να προσπαθήσει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του παιδιού και να μάθει ακριβώς τι του συνέβη. Το παιδί πρέπει να νιώσει ότι
ο γονέας θα του παρέχει μεγάλη στήριξη στο πρόβλημά του, για να
καταφέρει να αποκαλύψει το μυστικό του και να το αντιμετωπίσουν
μαζί και αποτελεσματικά.
Το παιδί που αντιμετωπίζει μόνο του το πρόβλημα και δεν το μοιράζεται με τους δικούς του ανθρώπους, νιώθει ότι ευθύνεται το ίδιο για ότι
του συμβαίνει, αισθάνεται υποβιβασμένο από κάποιον δυνατότερο
που του ασκεί εξουσία και καταφέρνει να του καθορίζει τη ζωή.
Ο γονέας από την πλευρά του οφείλει να του τονώσει την αυτοπεποίθησή και να το πείσει ότι θύτης δεν είναι τίποτα άλλο από ένα παιδί
*
με πολλά σύνδρομα, χαμηλή αυτοεκτίμηση και σκορπάει το φόβο
γιατί υποβαθμίζοντας τους άλλους αισθάνεται δυνατός και σημαντικός. Αρα, πρόκειται για ένα παιδί αδύναμο και βαθιά φοβισμένο.
Αν το παιδί-θύμα νιώσει τη δύναμη που έχει μέσα του δεν θα αφήσει
το πρόβλημα να το στιγματίσει και θα καταφέρει με τη βοήθεια των
γονέων του να το αντιμετωπίσει και να σβήσει τις πληγές που του
δημιούργησε η δυσάρεστη γιαυτό κατάσταση.
Πηγή: www.paidorama.com
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Ολα όσα πρέπει να ξέρεις για την αυτοπαραγωγή
1. Τι είναι η αυτοπαραγωγή και τι κερδίζουμε με αυτήν;
Με τον όρο "αυτοπαραγωγή" εννοούμε τη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρές ΑΠΕ (κυρίως φωτοβολταϊκά ή μικρές ανεμογεννήτριες) για ιδιοκατανάλωση στο κτίριό μας (σπίτι, επιχείρηση, γραφείο κτλ).
Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα από τους
λογαριασμούς της ΔΕΗ και να βοηθήσουμε σημαντικά το περιβάλλον και
το κλίμα, αφού παράγουμε με καθαρό και ανανεώσιμο τρόπο τη δική μας
ενέργεια.
2. Ποια η διαφορά της από το πρόγραμμα "Φωτοβολταϊκά στη Στέγη"
που ίσχυε μέχρι σήμερα;
Σε αντίθεση με το πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στη Στέγη, με την αυτοπαραγωγή δεν πουλάμε την ενέργεια που παράγουμε σε μία συμφωνημένη
τιμή στο δίκτυο, αλλά τη χρησιμοποιούμε για δική μας κατανάλωση.
Σήμερα το κόστος των φωτοβολταϊκών έχει μειωθεί τόσο που πλέον συμφέρει περισσότερο η αγορά και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού συστήματος για 25-30 χρόνια από την αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος από το
δίκτυο για το ίδιο διάστημα. Ανάλογα με την κατανάλωση, η απόσβεση
πραγματοποιείται σε 5½-8 χρόνια (λαμβάνοντας υπόψη και τις συνεχείς
αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος). Καθώς στο μέλλον θα μειώνεται κι
άλλο το κόστος εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών, η επένδυση θα γίνεται
όλο και πιο συμφέρουσα.
Η νέα υπουργική απόφαση για την αυτοπαραγωγή επιτρέπει τη χρήση
πολλών συστημάτων ανά κτίριο (ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν
πολλοί καταναλωτές στο ίδιο κτίριο), ενώ επιτρέπεται και η τοποθέτηση
σε πέργκολες ή και σε γειτονικά γήπεδα. Επίσης επιτρέπεται και η εγκατάσταση συστήματος από όσους έχουν νόμιμη χρήση του χώρου (π.χ. ενοικιαστές).
Το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα μας έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια
3. Δηλαδή μπορώ να μην ξαναπληρώσω λογαριασμό της
ΔΕΗ;
Οχι, διότι στον λογαριασμό της
ΔΕΗ υπάρχουν χρεώσεις που
δεν σχετίζονται με το ηλεκτρικό ρεύμα (π.χ. δημοτικά τέλη,
φόροι κτλ), αλλά και κάποιες
άλλες σχετικές με την κατανάλωση ρεύματος που το θεσμικό πλαίσιο μας επιβάλλει – εντελώς αναίτια
– να συνεχίσουμε να πληρώνουμε (π.χ. μέρος του ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ).
Η Greenpeace θα συνεχίσει να διεκδικεί την περαιτέρω βελτίωση της νομοθεσίας ώστε στο εγγύς μέλλον να απαλλάσσονται οι αυτοπαραγωγοί
από αυτές τις αναίτιες χρεώσεις. Ακόμα και με τα σημερινά δεδομένα,
όμως, η απόσβεση πραγματοποιείται στο χρονικό διάστημα που προαναφέρθηκε.
4. Μπορώ όμως να καλύψω τις ανάγκες μου και για θέρμανση;
Βεβαίως. Μία από τις θετικές "παρενέργειες" της αυτοπαραγωγής είναι
ότι αποτελεί κίνητρο για την αντικατάσταση ρυπογόνων συστημάτων θέρμανσης που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα με αποδοτικές αντλίες θερμότητας.
Συνεπώς κάποιος μπορεί να αγοράσει σύστημα φωτοβολταϊκό ικανό να
καλύπτει το έξτρα ρεύμα που θα καταναλώνουν οι αντλίες και να ελαχιστοποιήσει τις συνολικές δαπάνες για ενέργεια (θα πληρώνει μόνο τα λίγα
τέλη του λογαριασμού του).
Αυτό ακριβώς κάνουμε στο ίδρυμα για κακοποιημένα ή/και ορφανά κορίτσια "Στέγη Θηλέων Αγιος Αλέξανδρος", με τη βοήθεια χιλιάδων πολιτών.
Δες εδώ περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο θα έχουν
σωστή και (σχεδόν) δωρεάν θέρμανση. Θέλουμε αυτό το κτίριο να αποτελέσει παράδειγμα για το πώς μπορεί η κυβέρνηση να βοηθήσει με τις
κατάλληλες πολιτικές στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.
5. Τι θα κάνουμε όμως το βράδυ που δεν υπάρχει ήλιος; Μπορεί η αυτοπαραγωγή να καλύψει πλήρως τις ανάγκες μας για ηλεκτρική ενέργεια;
Ναι μπορεί, διότι με το νέο θεσμικό πλαίσιο επιτρέπεται η δωρεάν "αποθήκευση" της περίσσειας ενέργειας στο δίκτυο.
Αυτό ονομάζεται "συμψηφισμός" ή "net-metering". Οταν κατά τη διάρκεια της ημέρας παράγουμε περισσότερη ενέργεια από ό,τι χρειαζόμαστε, η περίσσεια ‘δανείζεται’
δωρεάν στο δίκτυο ώστε να
την πάρουμε πίσω το βράδυ
που τη χρειαζόμαστε. Αν χρειαστούμε ακόμα περισσότερη
ενέργεια, τότε αγοράζουμε κανονικά όπως και σήμερα. Αν
χρειαστούμε λιγότερη, τότε η
πλεονάζουσα ενέργεια ‘πιστώνεται’ και μεταφέρεται για την
επόμενη περίοδο (τετράμηνο
όπως εκδίδονται οι λογαρια-
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σμοί ηλεκτρικής ενέργειας). Ο τελικός συμψηφισμός γίνεται σε ετήσια
βάση. Τυχόν πλεόνασμα ενέργειας μετά την ολοκλήρωση του έτους χάνεται. Αυτό συμβαίνει για να υπάρχει κίνητρο να εγκαταστήσουμε μόνο
όσα φωτοβολταϊκά χρειαζόμαστε (με βάση τις ετήσιες πραγματικές μας
ανάγκες) και όχι περισσότερα.
6. Χρειάζομαι μπαταρίες;
Οχι, αφού το ρόλο της "μπαταρίας" έχει το δίκτυο της ΔΕΗ.
Με τα σημερινά δεδομένα, η αγορά μπαταρίας αυξάνει το κόστος εγκατάστασης αρκετά ώστε να αποτελεί συμφέρουσα επιλογή μόνο σε κτίρια
που βρίσκονται αποκομμένα από το δίκτυο (τα περισσότερα χρησιμοποιούν ντιζελογεννήτριες για ρεύμα). Ωστόσο, με τον ρυθμό που εξελίσσονται σήμερα οι σύγχρονες μπαταρίες είναι θέμα χρόνου να μειωθεί το
κόστος στο βαθμό που θα αποτελεί συμφέρουσα οικονομικά επιλογή
για όλες σχεδόν τις περιπτώσεις. Η ηλιακή ενέργεια (αυτός ο τεράστιος
φυσικός πλούτος της Ελλάδας) είναι εδώ για να μείνει και να λύσει τα
περισσότερα ενεργειακά προβλήματα της χώρας μας!
Πλέον σε πολλές χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας) είναι
ήδη φθηνότερο να παράγεις τη δική σου ηλιακή ενέργεια σπίτι παρά να
την αγοράζεις από το δίκτυο
7. Η αυτοπαραγωγή δεν επιβαρύνει τον ΛΑΓΗΕ;
Η αυτοπαραγωγή ενισχύει τον ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ) διότι δεν υπάρχει πώληση ενέργειας προς το δίκτυο.
Τυχόν περίσσεια ενέργεια που χάνεται στο τέλος της περιόδου συμψηφισμού (ένα έτος όπως προαναφέρθηκε) πιστώνεται υπέρ του ΛΑΓΗΕ.
Μία άλλη ενδιαφέρουσα εναλλακτική πρόταση που κατέθεσε και η
Greenpeace, αλλά τελικά δεν υιοθετήθηκε, ήταν η περίσσεια ενέργεια να
ενισχύει το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ.
8. Τι θα μου κοστίσει να επενδύσω στην αυτοπαραγωγή;
Οι παρακάτω πίνακες εκτιμούν το κόστος επένδυσης καθώς και το ετήσιο και συνολικό (Καθαρά
Παρούσα Αξία) όφελος για
διαφορετικά
παραδείγματα
επενδύσεων.
9. Ποια είναι τα βήματα,
λοιπόν, που πρέπει να κάνω
για να… απαλλαγώ από τους
ακριβούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος;
Η διαδικασία σύνδεσης του
φωτοβολταϊκού συστήματος
με το δίκτυο είναι παρόμοια
με τη διαδικασία σύνδεσης του
υφιστάμενου ‘Πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στις Στέγες’.
Καταρχάς απαιτείται μία αίτηση προς τον τοπικό διαχειριστή του δικτύου (ΔΕΔΗΕ). Ο ΔΕΔΗΕ θα πρέπει να σας απαντήσει εντός ενός μηνός με
την προσφορά σύνδεσης. Θα χρειαστεί να καταβάλετε κάποιο ποσό για
τα τέλη σύνδεσης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να
πληρώσετε επιπλέον χρήματα για την ολοκλήρωσή της (κυρίως για μεγάλα συστήματα, στα οποία μπορεί να χρειαστεί αναβάθμιση της σύνδεσης
ή/και κάποια συνοδά έργα κτλ).
Σε κάθε περίπτωση, φροντίστε να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικευμένο
εγκαταστάτη, ο οποίος θα σας ενημερώσει για τα αναγκαία βήματα και
θα σας βοηθήσει με τις διαδικασίες.
10. Ποια είναι τα περιβαλλοντικά οφέλη της αυτοπαραγωγής;
Η αυτοπαραγωγή συνδέεται άμεσα με την εξοικονόμηση ενέργειας
αφού μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου και – συνεπώς – τις
ανάγκες για αγορά ηλεκτρικού ρεύματος, με παρόμοιο τρόπο που κάνει
ένας ηλιακός θερμοσίφωνας για ζεστό νερό χρήσης.
Επιπλέον αποτελεί κίνητρο για ορθότερη χρήση της ενέργειας αλλά και
περαιτέρω ενεργειακή αναβάθμιση, μέσω της αντικατάστασης του ρυπογόνου καυστήρα πετρελαίου με αποδοτικές αντλίες θερμότητας (που θα
καταναλώνουν ρεύμα προερχόμενο από το φωτοβολταϊκό μας).
Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα παράγεται με πολύ καταστροφικό τρόπο για το περιβάλλον, το κλίμα και τη δημόσια υγεία: με
καύση άνθρακα (λιγνίτη), φυσικού αερίου και πετρελαίου. Ειδικότερα η
καύση άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος είναι η βασικότερη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον πλανήτη. Με την αυτοπαραγωγή βοηθούμε την προστασία του περιβάλλοντος, μειώνουμε
την τοπική ρύπανση και συμβάλλουμε άμεσα στην καταπολέμηση των
κλιματικών αλλαγών.
11. Δεν ξεχνάω την εξοικονόμηση!
Οσο πιο ενεργειακά αποδοτικό είναι το
κτίριό μας, τόσο μικρότερο σύστημα φωτοβολταϊκών χρειάζεται για να καλύψουμε
τις ανάγκες μας. Από την άλλη, ίσως δεν
είναι προτεραιότητα να σχεδιάζουμε εγκατάσταση φωτοβολταϊκού όταν μένουμε σε
ένα σπίτι που… "μπάζει" από παντού. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι καλύτερο να προηγείται η σωστή μόνωση του σπιτιού μας
και μετά η απεξάρτηση από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ με ένα φωτοβολταϊκό.
Πηγή : www.greenpeace.org
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Συνέχεια από την σελίδα 1
και Βασίλη, Ζαπαντιώτη Γιώργο, Νικολόπουλο και Μαλαματά.
Το σκάφος του Ηλία Ζαρκάδα ήταν έτοιμο αλλά δυστυχώς η
βαρκάδα δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του κυματισμού που είχε
η λίμνη.
Η ιδέα για την πραγματοποίηση ενός φεστιβάλ παραδοσιακών
χορών έγινε έλαβε σάρκα και οστά. Η χοροδιδάσκαλος Αφροδίτη Παππά ανέλαβε τον συντονισμό αυτού του φεστιβάλ και
τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων Αγίου Ανδρέα, Γαβαλούς,
Γραμματικούς, Ζευγαρακίου, Κάτω Κερασόβου, Ματαράγκας,
Τριχωνίου, και Καψοράχης - Κάτω Μακρυνούς πρόθυμα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας.
Ο Πρόεδρος του συλλόγου μας καλωσόρισε τον Δήμαρχο Αγρινίου Κο Γιώργο Παπαναστασίου και τον ευχαρίστησε για την παρουσία του στις εκδηλώσεις. Ευχαρίστησε μέσω του Δημάρχου
τους Αντιδημάρχους Νίκο Καζαντζή, Θωμά Γρίβα, Γιώργο Αλεξόπουλο, Γιάννη Βασιλείου και Γιώργο Μελιάδη καθώς και τους
εργαζόμενους στον τομέα καθαριότητας, κηποτεχνίας και του
Ηλεκτρολογικού τμήματος για την προετοιμασία του χώρου για
την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων καθώς και για την άμεση
επέμβαση του Δήμου στην αποκατάσταση των ζημιών που έγιναν στο χώρο λόγω της κακοκαιρίας.
Ο Δήμαρχος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και ανέφερε
ότι είναι χρέος του δήμου να είναι αρωγός στις εκδηλώσεις που
πραγματοποιούν οι κατά τόπους πολιτιστικοί σύλλογοι.
Ο δήμος είναι και για τα δύσκολα ανέφερε, και κατέληξε ότι
τόσο ο ίδιος όσο και οι υπηρεσίες του Δήμου θα είναι πάντα στο
πλευρό των Δημοτών.
Ολα τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων της Μακρυνείας έδωσαν το παρόν σε μια βραδιά αφιερωμένη στην «παράδοση»
Ενα πρόγραμμα από χορούς και μουσική από τον βορρά και το
νότο της Ελληνικής γης. Χοροί της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της
Θράκης, της Κρήτης, της Μικράς Ασίας και φυσικά με χορούς
από τον τόπο μας…
Το πάθος των χορευτών φάνηκε πάνω στη σκηνή και το κοινό
ανταπέδωσε αυτό το πάθος στο έπακρο…
Τα τραγούδια που ακούστηκαν και οι χοροί που παρουσίασαν
τα χορευτικά τμήματα μας αναβίωσαν συναισθήματα για τη λεβεντιά του λαού μας, τον τόπο μας, την ιστορία μας. Ολα αυτά
και αλλά πολλά που αφορούν τον πολιτισμό και την παράδοσή
μας ο Σύλλογος μας προσπαθεί , αγωνίζεται με όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει να τα περισώσει και να τα διαδώσει στις
επόμενες γενιές..
Πολλά «εύγε» ανήκουν στα παιδιά των χορευτικών τμημάτων
καθώς και στους γονείς τους, που αφιέρωσαν πολλές ώρες από
τον ελεύθερο χρόνο τους για να παρουσιάσουν αυτή την όμορφη χορογραφία, στους χοροδιδασκάλους Κα Αφροδίτη Παππά η
οποία ήταν η συντονίστρια της εκδήλωσης, Κα Παναγιώτα Δάβουλου και στον Κο Τσάμη Φάνη για την όμορφη παρουσίαση
των χορευτικών τους τμημάτων.
Πολλές ευχαριστίες για την συμμετοχή των συλλόγων τους, εκφράζουμε στους Πρόεδρους των:
•
Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ανδρέα Κο Κώστα Αγγελή,
•
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Π.Ε.Σ.Α. Γαβαλούς Κο Ανδρέα Γούλα

•

Εκπολιτιστικού Συλλόγου Γραμματικούς ‘Η Πρόοδος’ Κο
Βασίλη Θεοδωρόπουλο
•
Πολιτιστικού Συλλόγου Ζευγαρακίου Κα Χριστίνα Σιάσσου
•
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κάτω Κερασόβου ‘Η Παλιαβρύση’ Κα Ζωή Χαραλάμπους-Ζαλοκώστα
•
Τοπικής Κοινότητας Κάτω Μακρυνούς Κο Πελοπίδα Τσερ
πέλη
•
Προοδευτικού Συλλόγου Ματαράγκας Κο Ηλία Κουτσο
νικόλα
•
Τοπικής Κοινότητας Τριχωνίου Ανδρέα Γκολφίνο και τον
υπεύθυνο του χορευτικού τμήματος κο Δημήτρη Γούλα.
στους οποίους απονεμήθηκαν μετά το πέρας της εκδήλωσης
αναμνηστικά του συλλόγου και ανθοδέσμες προσφορά των ανθοπωλείων της Ντίνας Τραγουλιά στην Γαβαλού και την Ματαράγκα.
Ο μεγάλος φιλοξενούμενος της διοργάνωσης, ο κόσμος της περιοχής μας και οι επισκέπτες οι οποίοι απόλαυσαν την συναυλία
μαζί μας και μας έδωσαν το πνεύμα της γιορτής και της χαράς
στην υπέροχη ατμόσφαιρα…
Σας ευχαριστούμε όλους!!!

Στις εκδηλώσεις μας παρευρέθηκαν:
Ο Δήμαρχος Αγρινίου Κος Γιώργος Παπαναστασίου, οι Αντιδήμαρχοι, Νίκος Καζαντζής και Γιώργος Μελιάδης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Γιάννης Βασιλείου, Μίμμης Ζώης, Νίκος Θεοδωρόπουλος και Βαγγελιώ Κραβαρίτη, οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Κ.Μακρυνούς Πελοπίδας Τσερπέλης, Δαφνιά Γιώργος Ανδριτσόπουλος, Ακρων Κώστας Αλεξανδρής,
Αγίου Ανδρέα Στάθης Λαγός, Γαβαλούς Ανδρέας Τσούφης, Τριχωνίου
Ανδρέας Γκολφίνος και Γραμματικούς Ψαρράς Αντώνης, οι Πρόεδροι
των συλλόγων: Παλαιμάχων Κεραυνού Γαβαλούς Μάκης Μπεσίνης,
Γραμματικούς Βασίλης Θεοδωρόπουλος, Αγίου Ανδρέα Κώστας Αγγελής, ΠΕΣΑΓαβαλούς Ανδρέας Γούλας, Γαβαλιωτών Αθήνας Γιώργος Τσάτσος, Ζευγαρακίου Χριστίνα Σιάσσου, Κάτω Κερασόβου Ζωή
Χαραλάμπους-Ζαλοκώστα, Ματαράγκας Ηλίας Κουτσονικόλας και ο
υπεύθυνος του χορευτικού τμήματος Τριχωνίου Δημήτρης Γούλας.
Παρόλη την δύσκολη οικονομική κατάσταση οι εκδηλώσεις έγιναν
με την βοήθεια των χορηγών του συλλόγου μας. Η συμμετοχή του κόσμου, ο ηθικός συμπαραστάτης, που αναγνωρίζει και συμπαρίσταται ηθικά και υλικά στον αγώνα μας που κάνουμε για τον τόπομας
την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας, μας δίνει δύναμη. Θερμές
ευχαριστίες μέσα από την καρδιά μας σε όλους που μας βοήθησαν
με τις προσφορές τους, σε όλους που προσέφεραν εθελοντικά τις
εργασίες τους. Ολοι μας να έχουμε υγεία και να θυμόμαστε πάντα
το τριήμερο των εκδηλώσεων στην Καψοράχη μας.
Υπόσχεση για ένα ακόμη αξέχαστο τριήμερο τον ερχόμενο Αύγουστο με τις εκδηλώσεις ΚΑΨΟΡΑΧΗ 2016

Χορηγοί των εκδηλώσεων
Δήμος Αγρινίου & Τοπική Κοινότητα Καψοράχης
MARKET IN
Μπαγιώργος Παναγιώτης,
Μπαγιώργος Γιώργος,
Κατσαρός Γιώργος,
Πλατανιά Κατερίνα,
Μπαγιώργος Χρήστος,
Ανθοπωλεία Τσιλιγιάννη Ντίνα
Σάπιος Βασίλης

Τ Ο Π Ρ Ω Τ Ο Ι Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Τ Ι ΚΟ ΡΑ Δ Ι Ο Φ Ω Ν Ο Τ Η Σ
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
w w w. ra d i o m a k r i n i a . b l o g s p o t . g r

ΜΥΛΩΝΑΣ
ΜΑΡΚΕΤ

Κ.ΜΑΚΡΥΝΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
Τηλ: 2635-031105
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Ολες οι φωτογραφίες είναι αναρτημένες στην σελίδα της Καψοράχης στο facebook και τα βίντεο στο κανάλι kapsoraxis στο youtube
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Πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων πραγματοποίησαν το καλοκαίρι οι σύλλογοι της
περιοχής μας.
Μέσα από τις εκδηλώσεις οι απανταχού
συμπατριώτες μας συγκεντρώνονται κάθε
καλοκαίρι στα χωριά τους για να παρακολουθήσουν ή να πάρουν μέρος ενεργά σε
αυτές τις πολιτιστικές δραστηριότητες.
Τα μέλη του συλλόγου μας παρευρέθηκαν
σε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις των συλλόγων που πραγματοποιήθηκαν.
Εκδηλώσεις φέτος πραγματοποίησαν ο
Πολιτιστικός μας σύλλογος στις 7,8 και 9
Αυγούστου και συνεχίστηκαν στις 12 Αυγούστου στην Γραμματικού από την Τοπική Κοινότητα και την ποδοσφαιρική ομάδα

Αχιλλέας, στις 13 Αυγούστου στην Κάτω
Μακρυνού με εκδηλώσεις που πραγματοποίησε η ποδοσφαιρική ομάδα Μακρυνειακός σε συνεργασία με την Τοπική
Κοινότητα ενώ την ίδια μέρα εκδηλώσεις
πραγματοποιήθηκαν και στο Δαφνιά από
την Τοπική Κοινότητα.
Στις 14 και 15 Αυγούστου εκδηλώσεις
πραγματοποίησε ο πολιτιστικός σύλλογος
Ακρων "Πανόραμα" σε συνεργασία με την
Τοπική Κοινότητα, ο Πολιτιστικός σύλλογος
Μεσάριστας σε συνεργασία με την Τοπική
Κοινότητα, η ποδοσφαιρική ομάδα Θύελα
Αγίου Ανδρέα σε συνεργασία με το πολιτιστικό σύλλογο και την Τοπική κοινότητα
του χωριού και η τοπική κοινότητα Ανω Κε-

Μετά από 18 χρόνια εμπειρίας μαζί με το πάθος για την
τελειότητα, τη διακριτική πολυτέλεια, την άψογη οργάνωση
και εξυπηρέτηση είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε για εσάς με
την τέχνη και τον σεβασμό μας κάθε σας σκέψη και όνειρο για τις
πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας.
Αναλαμβάνουμε στολισμούς γάμων, δεξιώσεων, βαπτίσεων και
κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση, με λουλούδια, μπαλόνια και
πρωτότυπες ιδέες.
Λαμπάδες γάμου, βάφτισης, φωτιστικά δαπέδου και στέφανα,
δίσκους, ποτήρια σε μεγάλη γκάμα.
Δημιουργούμε επίσης για το γάμο σας ή τη βάφτιση του μωρού σας
τις πιο ονειρεμένες μπομπονιέρες σε ασυναγώνιστες τιμές.
Η ανταπόκριση του κόσμου και η εμπιστοσύνη που μας δείχνει σε
κάθε σημαντική στιγμή της ζωής του είναι η ανταμοιβή μας!!!
Με τιμή
Τραγουλιά -Τσιλιγιάννη Κων/να

ρασόβου.
Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με τα "παζάρια" που πραγματοποιήθηκαν αρχές Σεπτέμβρη στην Γαβαλού με εκδηλώσεις που
πραγματοποίησαν ο ΠΕΣΑΓ και την τοπική
κοινότητα.
Τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου μας εύχονται
σε όλους τους διοργανωτές υγεία και κουράγιο για την συνέχιση του έργου τους.
Η συνεργασία μεταξύ των συλλόγων είναι
αναγκαία και επιβεβλημένη. Κατά την γνώμη μας ορθό είναι να υπάρχει συνεννόηση
μεταξύ των συλλόγων για τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων έτσι ώστε όλες οι
μέρες του καλοκαιριού να είναι καλυμμένες με εκδηλώσεις.

